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CAMPANIA AGRICOLA DE PRIM AVAR A

Specialiștii să se implice deplin in buna 
desfășurare a lucrărilor pe ogoare!

Constructorii garantează că vor preda 
apartamentele la termeni

In raidul întreprins în 
câteva unități agricole din 
zona Orăștiei am urmărit 
modul cum se implică in
ginerii agronomi ta buna 
desfășurare a campaniei 
agricole de primăvară. La 
Cooperativa agricolă de pro
ducție din Pricaz discutăm 
cu Viorel Balotă, inginerul 
șef al unității.

— Am organizat acțiuni 
pentru fertilizarea organică 
a terenului, la care au par
ticipat un mare număr de 
cooperatori. Astfel că, la 
ora actuală este împrăștiat 
tot gunoiul de grajd dus 
ta cîmp — peste 1500 
tone — cu prioritate pe 
terenurile ce vor fi culti
vate cu cartofi și sfeclă de 
zahăr.

• NORME
pentru însămînțarea

• Distanța între rîndurile semănătorii - 12,5 
cm;

• Adîncimea de încorporare a seminței în sol 
greu — 2 cm și în sol ușor — 3—4 cm ;

• Densitatea - 700-800 semințe germinabile 
la mp;

• Cantitatea de sămînță: 12,5-23 kg/ha, în ra
port de poziția manetei la cutia semănătorii.

Protecția și întărirea familiei, 
ocrotirea mamei și copilului 

în județul Hunedoara 
(pagina a 2-a)

— Sfecla de zahăr este o 
cultură ce se < amână ta 
prima urgență. Sinteți pre
gătiți să începeți lucrarea?

— Da. Am adus sămînța 
de care avem nevoie, mași-

C.U.A.S.C. ORĂȘTIE

na de semănat a fost re
glată și probată cu să- 
mînță, iar terenul ce va fi 
semănat a fost discuit o 
dată de către mecanizatorii 
Nicolae Mihăilă, Ștefan 
Crețu și Vasile Bota. Ur
mează să-l discuim pînă 
îl vom mărunți foarte bine.

— Cu ce densitate la 
hectar veți merge ?

TEHNICE
lucernei și trifoiului

— Am reglat semănă- 
torile ta așa fel încât să 
asigurăm cel puțin 100 000 
plante la hectar la recol
tare. O densitate care- asi
gură o producție bună.

Prima unitate care a în
ceput însămînțările de pri
măvară este C.A.P. Beriu. 
Miercuri, 14 martie, loan 
Manolescu, inginerul șef 
al cooperativei agricole, 
s-a dus dis-de-dimineață 
în tarlaua de lîngă satul 
Săraca, împreună cu me
canizatorul Nicolae Damian. 
Terenul este pregătit gră- 
dinărește, lucrarea fusese 
făcută ta zilele preceden
te. Ajuns la fața locului, 
inginerul șef a controlat 
încă o dată umiditatea so
lului, apoi a indicat me
canizatorului să intre ta 

(Continuare in pag. a 3-a)

A început plantatul 
cartofilor timpurii
Ieri, la ferma nr. 3 a 

Asociației horticole De
va, condusă de ing. Nis- 
tor Giura Dorin, s-a 
lucrat din plin la plan
tatul cartofilor timpurii 
și arpagicului, lucrare 
realizată pe 11 ha din 
cele 35 stabilite în to
tal. Tractoriștii Gavri- 
lă Szilagy și Ionel Hăn- 
cilă execută plantarea 
cu maximă răspundere.

în paralel s-au recol
tat și valorificat 5 tone 
de spanac.

— în cartierul Bărbă- 
teni, constructorii trebuie 
să predea, la cheie, ta cel 
mai scurt timp, 125 de 
apartamente. Și garantează 
că le vor preda.

Este o primă informație, 
luată la Consiliul popular 
al orașului Lupeni, de la 
tovarășul inginer Constan
tin Rad, șeful comparti
mentului sistematizare.

— Dar cum am azi „zi 
de șantier", să urmărim 
concret, la fața locului, 
cum se muncește — pro
pune tovarășul Ion Resiga, 
prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc de partid, 
primarul orașului.

împreună batem șantie
rul cu pasul, vedem fie
care punct de lucru. No
tăm mal întâi nemulțumi
rile primarului, însoțite, 
bineînțeles, de gtadurile și 
măsurile de îmbunătățire 
a activității.

— De cînd avem șan
tierul nostru local (șan
tierul nr. 4 — Lupeni — 
njn.), se muncește mai bine. 
Ne întâlnim și analizăm cu 
regularitate mersul lucră
rilor, stabilim prioritățile. 
Nu stat mulțumit întot
deauna de mersul lucrului. 
Se prelungesc pauzele de 
masă, se pierde timp, se 
face risipă de materiale, 
în viitoarele comandamente 
săDtămînale vom stabili 
măsuri și răspunderi con
crete în vederea impulsio
nării ritmului de lucru 
pentru a finaliza și preda 
la termen toate aparta
mentele din planul pe acest 
an. GH. I. NEGREA

întreprinderea „Vidra" Orăștieî Aspect de munca de Ia noua secție din Hunedoara 
• acestei unități.

Blocul nr. 43. în scurtă 
vreme aici se vor muta 
44 de familii, iar la parter 
se vor deschide unități 
prestatoare de servicii.

PE ȘANTIERUL 
de Locuințe 
DIN LUPENI

„Dacă ni s-ar asigura sche
lele exterioare am putea 
termina mai repede fini
sajul fațadelor — spunea 
zidarul șef de echipă Tu
dor Sandu. Toți cei 21 de 

Ritm și calitate în realizarea 
investițiilor

muncitori din formația mea 
stat prezenți la lucru, cel 
mai harnici dovedindu-se 
loan Dîngă, Constantin 
Pascu, lacob Rusu“.

Blocurile nr. 33 A și nr. 
42. Șeful punctului de 
lucru, ing. Constantin 
Hada, ne spune : „Muncim 
zilnic 10 ore. Oamenii stat 
harnici, conștiențl că de 
munca lor depinde confor
tul din casele viitorilor lo
catari. Necazuri avem cu 
macaraua turn care este 
mai mult defectă, ne ta- 
g reunează munca".

Blocul nr. 50, cu 20 de 
apartamente, a fost dat în 
răspunderea maistrului Cor- 
ciani Otto, de la care 
aflăm : „Termenul de pre
dare este luna mai. Nu ne 
vom putea încadra deoa
rece avem probleme la 

fundație, ne lipsesc vreo 15 
zidari, cîțiva pavatori".

— Pentru blocul nr. 2, 
cu 69 de apartamente, s-a 
stabilit termen de predare 
luna octombrie — preciza 
maistrul Mihai Popescu, 
șeful punctului de lucru. 
Cum să pot respecta acest 
termen din moment ce încă 
n-avem asigurat amplasa
mentul 7 Am început să
păturile la fundație, dar 
le-am întrerupt, deoarece 
am dat peste cabluri de 
înaltă tensiune. Se cere 
găsită o soluție.

Deci, la Lupeni, anul 

S»
acesta trebuie construite și 
predate minerilor peste 120 
de apartamente, predarea 
fiind eșalonată în lunile 
mal, iulie, august șl oc
tombrie. Odată construite 
șl predate, cartierul Băr- 
băteni va primi conturul 
final, șantierul de locuințe 
urmînd a se muta în vii
torul cartier „Paring", unde 
se vor construi alte 1000 
de apartamente.

După cum am văzut; 
constructorii muncesc în- 
tr-un ritm bun. Dar șl ne
cazuri mai sînt. Acestea se 
cunosc, se acționează pen
tru înlăturarea lor, pentru 
ca apartamentele să fie 
predate la termen, de bună 
calitate.

de partid — cadrul formării

Secvență din stația de transformare „Dccebal" din Deva.

răspunderii comuniste
Colectivul furnalelor nr. 

3 și 4 din Combinatul si
derurgic Călan se află 
într-un mers asincron, să 
zicem așa. încă lipsește 
cadența, pasul unic, ordo
nat și disciplinat. E drept 
că s-a început și mai greu, 
cînd aproape o singură di
mensiune, și anume numă
rul, definea colectivul. 
Căci, pe lingă oamenii dis- 
tribuiți de la secțiile vechi 
ale fostei uzine, veniseră 
și oameni fără meserie și 
fără chemare.

De la această stare a 
preluat organizația de 
partid pîrghiile conducerii, 
manifestîndu-se ca un ade
vărat creuzet în care au 
început alegerile și decan
tările, un generos proces 
de recuperare și folosire 
a energiei și capacității oa
menilor, de formare a con
științei pentru îndeplini
rea îndatoririlor profesio
nale, de muncă. Numai că 
și abordarea problemelor 
tehnice, organizatorice și de 
aliniere a oamenilor la 
efortul cerut de plan a 
avut și are loc diferit de 
către organizațiile de bază 
de partid. Diferit ca in
tensitate, franchețe și vi
goare. Frontul de lucru al 

tuturor celor 4 birouri de 
organizații de bază este 
același, aceleași probleme 
de organizare și tehnice, 
aceeași oameni.

într-un fel însă reacțio
nează biroul organizației de 
bază nr. 2, de pildă, și cu 
totul altfel cel al orga

Spiritul și orientările consfătuirii 
de la Mangalia - permanențe 

ale muncii de partid

nizației nr. 3. Sub cupola 
unor acțiuni inițiate pe o 
scară mai largă de către 
comitetul de partid al sec
ției, sprijinit îndeaproape 
de către cel al combina
tului, biroul organizației 
de bază nr. 2, în frunte cu 
secretarul său, Nicolae 
Sima, a trecut la o acti
vitate mai sistematică, mai 
ordonată. întâi de toate el 
a înțeles că orice ajutoare 
ar veni din afară, ele stat 
necesare și bune, dar au o 
bătaie scurtă. Nădejdea 
mersului bun stă tot în 
forțele proprii. în conse
cință, a început să lucre
ze cu oamenii. A format 
treptat, la fiecare loc de 

muncă, nuclee din oameni 
cu înaltă probitate profe
sională și politică, în jurul 
cărora s-au sudat alți și 
alți oameni. Aceste nuclee 
s-au structurat după crite
riul central al responsabi
lității față de muncă, de 
la care emană permanent 

exigență, pricepere, putere 
de angajare efectivă în 
îndeplinirea sarcinilor, în 
exploatarea și întreținerea 
furnalelor și instalațiilor 
conexe. La furnalul nr. 
3, de exemplu, colectivul a 
aderat ta jurul unor comu
niști de bază, cum stat 
maiștrii Vasile Sîngiorzan, 
Nicolae Chira șl Vaier 
Huzoni, formați la furnalele 
vechi în spiritul exigenței 
comuniste, al răspunderii. 
La furnalul nr. 4 centrul 
Interesului major al înde
plinirii planului l-au for
mat și continuă să-1 for
meze tot maiștrii: loan 
Filip, Traian Bisorca și 
Pantelie Miu, prim-fur- 

nalistul Ioan Lăsconi și 
soția acestuia, macaragis- 
tă pe același schimb cu 
el.

S-a format aici convin
gerea - exprimată atât de 
secretarul comitetului de 
partid, loan Thirt, cit și de 
șeful secției, inginerul 
Doinei Pescar — că ta 
instaurarea disciplinei și 
ordinii trebuie început cu 
cadrele de bază ale sec
ției, cu maiștrii, subingl- 
nerii, tehnologii, prim-fur- 
naliștii, iar ceea ce s-a 
cîștigat pînă în prezent 
confirmă această orientare.

Al doilea pas făcut de 
biroul organizației de bază 
l-a constituit acțiunea fer
mă pentru întărirea vieții 
interne de partid, pentru 
creșterea răspunderii tutu
ror comuniștilor în reali
zarea sarcinilor. Au fost 
repartizate sarcini concre
te tuturor comuniștilor, 
tuturor cadrelor de condu
cere vizând cu predilecție 
conducerea agregatelor, ta 
strînsă conformitate cu 
prevederile tehnologice, în
cadrarea riguroasă în timp

CORNEL ARMEANU

(Continuare in pag. a 3-a}
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„Avem un sistem modern de ocrotire a mamei și copilului. Am dezvoltat puternic creșele și alte 
institufii de asigurare a creșterii sănătoase a copiilor. Asistenta socială și alocațiile pentru copii asigură un 
puternic ajutor pentru familiile care au și cresc copii. Putem afirma deci că societatea noastră socialistă — 
ca urmare a înfăptuirii politicii generale a partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate— 
asigură condiții bune, și tot mai bune, pentru dezvoltarea armonioasă a poporului, a națiunii noastre socialiste."

NICOLAE CEAUSESCU
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Protecția și întărirea familiei, ocrotirea mamei 
și copilului în județul Hunedoara

1966-1983 •••

Casa - locul dintot- împlinit impresionant 
deauna în care se în- în „Epoca Ceaușescu*. 
trunește și se împlineș- Căci dacâ orașele și 
te familia - a stat și satele hunedorene a- 
continuâ sâ ocupe un rată în 1984 o față 
loc central în politica absolut nouâ, e pen- 
partidului privind ridi- tru câ această mare 
carea nivelului de trai, inimă a României - 
Toți oamenii să aibă președintele Nicolae 
case confortabile, ca- Ceaușescu - n-a înce- 
se pentru o viață în tat nici un moment să 
condițiile civilizației, poarte de grijă fami- 
Din acest punct de liilor de mineri, de si- 
vedere județul Hune- derurgiști, energeti- 
doara, - după cum o cieni, constructori, tu- 
arată și graficul, s-a turor familiilor țării.

Intre marile adevăruri ale socialismului, grija care 
se acordă familiei, celula de bază a societății, ocro
tirea sănătății mamei și copilului se situează la loc 
de frunte. Este un lucru absolut normal privit prin 
prisma țelului fundamental al politicii Partidului 
Comunist Român — bunăstarea și fericirea omului. 
Este un lucru extraordinar in ansamblul genera] al 
societății omenești in care pe întinsele spații ale 
„lumii a treia- încă mai mor mitiarar de copii din 
cauza unor boli generate de malnutriție ori de lipsa 
unui minim de condiții umane de existență.

40 de ani — atiți ciți vom sărbători in August de 
la anul unu al noii noastre deveniri — însemnau altă 
dată o viață de om. In 1984, patruzeci de ani înseam
nă abia ceva mai mult de jumătatea vieții. Și aceasta 
pentru că sănătății umane — individuale și colective

— i-au fost destinate în toți acești ani uriașe eforturi 
materiale făcute în paralel cu cele pentru emancipa
rea noastră economică. Și în acest efort generos, 
primatul l-a deținut grija partidului și statului pen
tru prosperitatea familiei, pentru evoluția sănătoasă 
a mamei și copilului.

Sintem, prin condiția noastră, un popor prolific în 
creație. Sintem — prin tradiție — un popor prolific 
în asigurarea schimbului de generații, a viitorului 
națiunii. De la acest dat a pornit partidul în înfăp
tuirea politicii sale demografice. Și a susținut 
consecvent această politică cu un program de ridi
care generală a nivelului de viață și civilizație a 
poporului, care impresionează prin umanism.

Cele cîteva elemente din pagina de față demonstrea
ză cu prisosință aceste adevăruri pentru județul Hu
nedoara.

BC< 
diupr 
La oi 
t urii; 
Roadt 
niuuc 
piese; 
diilor 
9,05 
riior; 
10,05 
Atlas 
ciul, i 
ietin 
sâ ști 
droioțș 
știri ; 
tru t 
Din 
12,45 / 
tv. ; 
15,00 fi 
letin 
se mm 
Uniți 
munis 
eintect 
con om

★ Met 
Radi o j 
turală: 
22,00 O 
lumea 
.interii 
Non s

zică;

ASISTENȚA MEDICALA A COPILULUI
în anul celui de al Xlll-lea Congres al parti

dului, baza materială a asistenței medicale a 
copilului este de-a dreptul impresionantă :

® 322 paturi în unități de maternitate pen
tru nou născuți și imaturi, utilate cu toate cele 
necesare apărării vieții și sănătății copilului 
abia venit pe lume.

# 586 locuri în unități spitalicești de pe
diatrie.

ASISTENTA MEDICALA PENTRU FEMEIE, 
PENTRU MAMĂ

La menținerea sănătății femeii-mamă veghea
ză un corp medical specializat care are la j 
dispoziție o rețea de unități de specialitate 
bine pusă la punct :

# 595 locuri în unități de obstetrică-gineco- 
logie.

# Un medic la 546 de persoane, atit cît are 
județul nostru creează posibilități optime pen
tru a asigura asistență medicală femeii gravi
de, femeii mame, femeii muncitoare la locul 
de muncă, în ambulatorii sau in unităti spita
licești.

Sănătate, vigoare, grație. Despre acestea vorbesc fețele copiilor din fotografie.

OCROTIREA 
MINORILOR

# 1 200 locuri în 
unitățile de ocrotire.

@ În 1983 s-au 
plătit de la buget 
133 000 lei pentru 
minori orfani încre
dințați spre creștere 
și educare rudelor a- 
propiate sau dați în 
plasament familial.

CHELTUIELI EFECTUATE ÎN 1983 ÎN SCOPURI DE SĂNĂTATE

# 430,5 milioane lei, ceea ce înseamnă 78,50 lei pe un locuitor.

# 2 500 locuri în 
creșe - o posibilita
te încă insuficient fo
losită astăzi în jude
țul nostru.

# 14 copii între 
0-2 ani din 100 au 
un loc asigurat în a- 
ceste instituții de o- 
crotire a copilului.
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LEGISLAȚIA ÎN APĂRAREA INTERESELOR 
MATERIALE ALE MAMEI Șl COPILULUI

La nivelul anului 1983, în județul nostru s-au 
plătit, în baza unor legi și decrete ale Consi
liului de Stat, menite să apere interesele ma
teriale ale familiilor cu multi copii, ale mamei 
și copilului:

® 366 milioane lei alocația de stat pentru 
copii;

# 6,5 milioane lei ajutoare permanente pen
tru mamele cu mulți copii;

#1,7 milioane lei indemnizații fixe de cite 
1 000 lei la nașterea celui de al treilea copil 
și a următorilor ;
# 377 000 lei ajutoare pentru mamele ne

încadrate în muncă, pentru soții ale căror soți 
își satisfac stagiul militar.

COPII ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL PREȘCOLAR
Grădinița ori cămi

nul în care copilul își 
petrece o mare parte 
din zi sub îngrijirile 
atente ale educatori
lor și cadrelor medi
cale a devenit locul 
către care se îndreap
tă zi de zi mii de co
pii preșcolari. Ziua de 
muncă a zeci de mii de 
părinți trece astfel lip-

sită de grija copilului. 
La buna lui evoluție 
și educație veghează 
în acest timp chipul 
blînd și grijuliu al „to
varășei educatoare".

Cadre didactice în 
învățămîntul preșcolari

• 1965 - 274

• 1984 - 710
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în activitatea de difuzare a presei

Mai multă atenție satisfacerii nevoilor 
ne informare operativă a cititorilor I

Continuînd seria raiduri
lor întreprinse în localită
țile județului nostru pri
vind activitatea de difu
zare a presei, marți, 13 
martie a.c., în municipiul 
Hunedoara am căutat 6ă 
aflăm „pe viu" cum sînt 
aplicate măsurile stabilite 
de conducerile Direcției ju
dețene de poștă și teleco
municații și întreprinderii 
comerciale de stat mărfuri 
industriale în urma ședin
ței de analiză ce a avut 
loc la începutul acestui an. 
însoțiți de tovarășul Mihai 
Cațan, șeful Oficiului jude
țean de difuzare a presei, 
am trecut pe la mai multe 
unități profilate pe vînza- 
rea cu bucata a presei lo
cale și centrale, 
atît în puncte 
afluență, cit și în 
lativ mai izolate 
șului.

La încheierea
nostru am adus la cunoș
tința factorilor locali în
vestiți cu răspunderi în 
buna desfășurare a activi
tății de difuzare a presei 
aspectele deosebite întâlnite 
pe teren. Iată cîteva din
tre acestea :

■ Deși există o dispozi
ție clară a I.C.S.M.I. Hu
nedoara privind orele de 
funcționare a chioșcurilor 
de ziare, nu peste tot res
pectiva dispoziție este... 
cunoscută. Astfel, la chioș
cul nr. 13, situat în apro
pierea unei porți a C.S. Hu
nedoara (..poarta zgurii"), 
duminica este închis, în 
timp ce toate celelalte uni
tăți similare au ziua de 

program

funcționare, de fapt ziua în 
care ziarul local și alte 
ziare centrale nu au zi de 
apariție. Vînzătoarea Mar
gareta Tășală ne-a spus că 
poate foarte bine să se 
conformeze programului 
stabilit, dar pînă acum ni
meni nu i-a atras aten
ția asupra acestui lu
cru (?).

■ Lipsesc la multe chioș-

RAID ÎN 
MUNICIPIUL 

HUNEDOARA

situate 
de mare 
zone re
ale ora-

raidului

curi formularele notelor de 
comandă dar, cum aveam 
să ne convingem, vina este 
a vînzătorilor care au pri
mit suficiente astfel de for
mulare, însă... uită să le 
completeze, eventualele mo
dificări ale numărului de 
ziare repartizate zilnic fă- 
cindu-se prin telefon... 
(unitățile nr. 68 — com
plex „Dacia", 59 — canti
na restaurant „Siderurgis- 
tul“ ș.a.

■ Propunem conducerii 
I.C.S.M.L Hunedoara ca, 
pentru lucrătorii din difu
zarea presei, zilele libere 
din cadrul săptămânilor re
duse de lucru să fie acor
date eșalonat, pentru 
evita suprapunerile, 
nîndu-se în același 
seama de zilele cu 
sporit ale ziarului
(respectiv marți și vineri), 
cînd unitățile de difuzare 
sînt solicitate mai mult de- 
cît de obicei.

a se 
ti- 

timp 
tiraj 
local

cititorilor I
■ Se simte nevoia unei 

colaborări mai trainice în
tre oficiile local și jude
țean de difuzare a presei, 
pentru a fi evitate cazu
rile de întîrziere a sosirii 
sau chiar de nerepartizare 
(400 exemplare la unita
tea nr. 53 — piața Obor!), 
a ziarelor pe chioșcuri, 
precum și pentru operarea 
la timp a modificărilor de 
tiraj pe unități de desfa
cere.

■ Se înregistrează încă 
reture, e drept că nu prea 
mari, cauzate de lipsa de 
preocupare pentru redis
tribuirea ziarelor de la lu
crătorii aflați în zi liberă, 
ia unitățile cu vad comer
cial. Este inadmisibil ca 
de la o singură unitate 
(nr. 58 — stația de auto
buze I.J.T.L. din centru) 
să se înregistreze intr-o 
lună 534 reture !

In ansamblu, activitatea 
de difuzare a presei locale 
în municipiul Hunedoara 
înregistrează o îmbunătă
țire sensibilă față de 
aceeași perioadă a anului 
trecut, simțindu-se deja 
efectul aplicării măsurilor 
stabilite în luna ianuarie 
a.c. înlăturarea imperfec
țiunilor constatate In ziua 
raidului nostru necesită o 
mai mare preocupare din 
partea tuturor celor che
mați să satisfacă cerințele 
cititorilor, pentru înregis
trarea unui real salt cali
tativ în mtmea de infor
mare operativă a oamenilor 
muncii, prin intermediul 
ziarului.

MIRCEA DIACONII 
NICOLAE BORDEANU

Internatele școlare - al doilea „acasă"
Ce sînt, de fapt, căminele 

internat, ce condiții de 
viață și pregătire oferă 
ele celor ce le trec pra
gul ? — iată întrebări la 
care am căutat răspunsuri 
intr-un recent raid efec
tuat In municipiul Petro
șani, la liceele industrial 
și economic și de drept 
administrativ. Iar pentru o 
■ît mai fidelă prezentare 
a ceea ce înseamnă „via
ță de internat" am consi
derat oportună alegerea 
interiocutoriior noștri toc
mai din rândurile celor ce 
trăiesc și învață aici, ale 
celor investiți cu răspun
deri in buna funcționare a 
internatelor școlare.'

Primul popas l-am făcut 
internatul liceului eco- 

drept adm:-
la 
nomic și de 
nistrativ.

..Statem 92 
locuim aici. 
Daniela Solomon, elevă in 
clasa a Xl-a. Cele două 
clădiri aie internatului sînt 
vechi, de pe vremea școlii 
profesionale comerciale. 
Dar sînt bune încă Locuim 
în camere cu 3 pînă la
11 paturi. Am învățat să 
facem singure focurile în 
sobe, să facem curățenie in 
tot internatul. Veniți să 
vedeți camerele • Peste tot 
e curățenie și ondine, 
tem în concurs".

La cantină — ca ir 
macle. Bucătăreasa 
losy Maria a avut s 
cuvinte de laudă oeatzu

— Dorina
M=-eda Lupuț. Ga- 
Vrtan. Manuela 
Daniela Rezmiveș 

ea Soclu. eleve la 
profesională, ^>ecia- 

litatea alimentație publi
că : „Ajunge să vă spun 
programai lor de astăzi !

de fete care
ne-a spus

Sin-

far-

grupa de
Meffiș. 
brieta
Slroie, 
ți Rodii 
cma\a r
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SE SUSPENDĂ 
TÎRGURILE 

SĂPTĂMÎNALE 
Șl TRADIȚIONALE

Pentru buna desfășu
rare a lucrărilor agricole 
din campania de primă
vară, cînd se cere mo
bilizarea întregului po
tențial de forțe la însă- 
mînțări, se suspendă, 
pînă la data de 1 Mai 
a.c., toate tîrgurile săp- 
tăminale și tradiționale.

SĂPTĂMÎNA
DUMINICA, 18 MARTIE

• 8,30 Teleșcoală • 9,00 Alma
nahul familiei • 9,30 De strajă
patriei • 10,00 Muzica pentru toți
* lu,30 Viața satului • 11,45 Lumea 
copiilor • 12,30 Telefilmoteca de 
ghiozdan : „Arabela • • 13,00 Album 
duminical. Din sumar : * Telex * 
Piese orchestrale * Melodii, melodii...
* La poale de Ceahlău — cintece 
și jocuri * Cascadorii rîsului * Vi- 
deoteca de aur * Mic concert de 
prinz • 14,30 Desene animate * Dru
muri printre amintiri * Semnal
* Moment folcloric * Telesport
* Cîntec de primăvară * Florile
vieții, copiii I Moment poetic * Co
pilul și Omul de zăpadă * Secvența 
telespectatorului • 18,30 Micul ecran 
pentru cei mici • 18,50 1001 de
seri o 19,00 Telejurnal • 19,15 Me
lodii de neuitat. Spectacol-concert 
de muzică ușoară românească •
19.45 Telecinemateca, Ciclul mari ac
tori. „Bătălia pentru Roma" — pre
mieră Tv. (Coproducție internațio
nală cu participarea studiourilor din 
România). Prima parte • 21,25 Pe 
aripile muzicii și ale dansului •
21.45 Telejurnal * Sport,

LUNI, 19 MARTIE

• 20,00 Telejurnal • 20,20 Ac
tualitatea în economie • 20,35 A 
patriei cinstire • 20,45 Copiii, florile 
vieții • 20,55 Film artistic. „Furtu-

-**! * B

VIITOARE LA TELEVIZIUNE
‘ • 22,05 Memoria documentelor 
22,20 Telejurnal.

MARȚI, 20 MARTIE

• 15,00 Telex • 15,05 Viața șco
lii • 15,30 Emisiune în limba
maghiară • 20,00 Telejurnal • 20,20 
Actualitatea în economie • 20,35 
Teatru Tv. „Livada din noi" de 
Constantin Chiriță • 22,00 Video- 
teca internațională • 22,20 Telejur
nal.

Alexandru Fabian • 20,50 Revista 
literar-artistică Tv. • 21,10 Film 
serial. „Vintul fierbinte" — Ultimul 
episod • 22,05 Discorama • 22,20 
Telejurnal.

VINERI, 23 MARTIE

MIERCURI, 21 MARTIE

• 15,30 Telesport. Fotbal. Dinamo 
București — Dinamo Minsk în man
șa a 11-a a sferturilor de finală ale 
C.C.E. Transmisiune directă din 
Capitală • 17,20 Desene animate • 
20,00 Telejurnal • 20,25 Actualita
tea în economie • 20,40 Muzică u- 
șoară • 20,50 Forum politico-ideo
logic • 21,05 Telecinemateca. Ciclul 
Mari actori. „Bătălia pentru Roma". 
Ultima parte • 22,20 Telejurnal * 
Sport.

• 15,00 Telex • 15,05 Secvențe 
pakistaneze • 15,20 Agronomia Tv. 
• 15,35 Viața culturală • 15,50 La 
volan • 16,00 Emisiune in limba 
germană • 20,00 Telejurnal • 20,20 
Actualitatea în economie • 20,35 
Cintece pe adresa dv. • 20,45 Ca
dran mondial • 21,05 Film artistic. 
„Logodnica". Premieră Tv. Produc
ție 
22,20

a studiourilor 
Telejurnal.

Defa-Berlin •

SÎMBATĂ, 24

13,30 Telex •

MARTIE

13,35 Ea sfirșit

JOI, 22 MARTIE
• 15,00 Telex • 15,05 Tribuna 

experienței • 15,20 Școala satului, 
școală pentru sat — Fiii școlii, fiii 
satului • 15,35 Studioul tineretului 
• 16,20 Desene animate • 20,00 Te
lejurnal • 20,20 Actualitatea în eco
nomie • 20,35 Țara mea de dor și 
cînt. Melodii populare. Emisiune de

•
de săptămină * Telesport. Rezuma
tele meciurilor din returul sferturi
lor de finală ale Cupelor europene 
de fotbal • 15,00 împliniri și pers
pective • 16,45 Săptămină politică 
• 19,00 Telejurnal • 19,20 Teleenci- 
clopedia • 19,50 Film serial. „Jean 
Christophe". Ultimul episod • 20,45 
Un zîmbet pe dealul Feleacului. 
Emisiune de varietăți • 21,45 Me
ridianele cintecului ți dansului • 
22,00 Telejurnal ★ 
Cîntec de primăvară 
albumul celor mai 
manțe.

Sport • 22,15 
• 22,45 Din
frumoase ro-

Au început serviciul la ora 
6 ; au făcut focul, au scos 
alimentele de la magazie, 
au pregătit și servit micul 
dejun (ceai, pîine cu unt 
și gem). Apoi curățenie, 
au pregătit și servit prînzul 
(ciorbă de legume, gulaș 
secuiesc, dulciuri). De la 
ora 13,30 vine schimbul 
celălalt. Tot fete bune și 
harnice".

De la Aurica Legănaru, 
elevă în ultimul ar. de li
ceu. președinta comitetului 
de cămin am aflat: „Avem 
un program de viață și 
învățătură bine întocmit. 
Ore de curs sau practică, 
masa, ore de meditație, cite 
o jumătate de oră bilet de 
voie în oraș (pentru plim
bare sau eventuale cum
părături), vizionări de fil
me și spectacole (în grup), 
odihnă. Toate colegele îl 
considerăm 
bun pentru 
că Iar noi 
să invățâm, 
am cum

la casele de copii 
din Uricani, Orăș-

un program 
viață și mun- 
ântem aici ca 
să ne pregă- 

trebuie pentru
■ncă. nu pentru plim

bări !*.
Iu internatul liceului 

industrial cu profil minier 
sînt cazați doar 54 elevi și 
eleve. Majoritatea sînt ve-

nițl de 
școlari 
tie și Baia de Criș, ne spu
nea prof. Severian Groza, 
directorul 
ce-i drept, 
probleme, 
adevărat este că sînt între 
ei și interniști buni : Fira 
Cizmă, Erdoș Viorel, Ion 
Dumitrașcu. învață, sînt 
disciplinați și curat îmbră- 
cați întotdeauna. De la ei 
ar trebui să ia exemplu și 
ceilalți colegi de inter
nat".

Am trecut apoi prin 
camere. Ordinea și curățe
nia era la ea acasă. Came
rele (nr. 1 și 4) băieților 
concurează în curățenie și 
ordine cu cele o-cupate de 
fete. Și aici sînt .orga
nizate ore de meditații, seri 
de dans în holul mare al 
internatului, activități de

• dub ș.a.
Deci, pot fi internatele 

școlare un al doilea „acasă" 
pentru elevi ? Da. răspund 
interniștii, pedagogii și 
profesorii. Iar cele consta
tate de noi în raidul efec
tuat în municipiul Petro
șani întăresc această afir
mație.

liceului. „Unii, 
ne mai fac 

dar tot atît de

DANIEL MĂLIN

Specialiștii să se implice deplin 
in buna desfășurare a lucrărilorV

ogoare I
(Urmare din pag. 1)

brazdă. El a pornit in ur
ma semănătorii, urmărind 
cum se încorporează să- 
mința in sol. Din loc în loc 
controla densitatea. Ingi
nerul Manolescu s-a aflat 
la semănat pînă seara, 
cînd s-a încheiat lucrarea 
pe cele cinci hectare des
tinate culturii respective.

La C.A.P. Jeledinți stăm 
de vorbă cu Petre Sasu, 
inginerul șei al unității :

— Astăzi lucrăm ia 
transportul și administra
rea ultimelor cantități de 
gunoi de 
care sînt 
mijloace 
utilaj de 
și multe 
ralel se lucrează la ferti
lizarea chimică, tot cu o 
puternică concentrare de 
forțe. Am început și se 
desfășoară cu intensă tau 
sortarea seminței de car
tofi. Tot astăzi mecama- 
torii Adrian hbcuiescu si 
Ludovic Ștefan inchese pre
gătirea 
culturii 
Vtncze 
natul.

Am consemnat citeva 
exemple bune asupra mo
dului cum se implică spe
cialiștii din agricultu-ă ta

grajd, acțiune ia 
mobilizate opt 

mecanice și un 
încărcat, precum 
atelaje. In pa-

terenului desunat 
de ovăz, iar losîf 
efectuează seină-

al bătăliei ce 
aceste zile pe 
Consiliul unic

bunul mers 
are loc in 
ogoare. în 
agroindustrial Orăștie exis
tă Insă și altfel de aspecte. 
La C.A.P. Turdaș ar putea 
începe pregătirea terenului 
în vederea cultivării carto
filor, dar lucrarea 
demarat 
nistrarea 
organice este foarte 
rămasă în urmă.
Mischie, inginerul șef al 
unității, recunoaște că asta 
este situația dar, ea și 
președintele, loan Muntea- 
nu. nu insistă pentru a se 
urgenta lucrările. în plus, 
unitatea încă nu și-a ridi
cat sămînța de sfeclă de 
zahăr. La C.A.P. Găstău 
se acționează incă ient 
in vederea asigurării tu
turor condițiilor pentru 
buna desfășurare a cam
paniei de primăvară Apli
carea Îngrășămintelor or- 
laarce are un ritm aoem.e, 
toc* a-a început pregăti- 
»ea teren o_u. in vederea 
cultivări, cartofilor. Pentru 
efectuarea lucrărilor la 
timp și de calitate este ne
cesar ca toț. specialiștii din 
agricu.mră să se implice 
ce întreaga răspmdere în 
t—M organizare și coor
donare a tuturor acțiuni or 
din camoanie agricolă de

n-a 
deoarece admi- 
îngrășămintelor 

mult 
Sever

Organizația de partid 

formării răspunderii comuniste 
(Urmare pag. 1) comuniștilor, ci a întregu

lui colectiv. Maistrul 
Gbeorghe Hristu, om cu 
vechime și experiență, în
cepuse să scape din ve
dere unele atribuții, șă in- 
urzie de la lucru, 
organizației 
a discutat 
trecut cu 
gență peste

«rentate 
ionâriie

a tuturor fazelor ți ope
rațiilor. prezența oa-raent- 
lor la lucru. ia local de 
mancă. Spre aceste preo
cupări aa fost 
și analizele dm
generale, cărora H s-a im
primat, în toate momen
tele — pregătirea mate
rialelor, desfășurarea dez
baterilor și finalizarea mă
surilor — exigență spo
rită, dezvăluirea fără me
najamente a lipsurilor, in
diferent de purtătorii lor, 
intoleranță față de aba
teri. Apoi, fiecare om, 
membru sau nemembru de 
partid, predispus la abateri, 
a fost abordat deschis, cu 
dorința vie de a-1 ajuta. 
Cauza realizării sarcinilor 
de plan nu este numai a

Biroul 
de baza nr. 3 
cu el, dar a 
destulă indul- 

lipsuriie lui.
Altfel spus, birourile or

ganizațiilor de 
secția a H-a 
pornit pe an 
nancind mai 
insistent cu oamenii, 
consecință, 
și rezultate mai bune, deși 
încă sub nivelul sarci
nilor de plan. Trebuie con
tinuat cu vigoare și în
credere acest curs al 
instaurării la toat' locurile 
de muncă a răsprihderi», 
ordinii și disciplinei. ' ■■■

bază de la 
furnale au 
drum bun, 
bine, mai 

în 
se fac simțite
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Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-cipriot DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

NICOSIA 15
• Din partea

(Agerpres). 
tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, șl a tova
rășei Elena Ceaușescu au 
fost transmise președinte
lui Republicii Cipru, Spy
ros Kyprianou. și doamnei 
Mkni Kyprianou un cald 
mesaj de prietenie, tm- 
ireună cu cele mal bune 
rrări.

Exprimindu-se mulțu- 
«niri pentru mesajul pri
mit au fost transmi
se președintelui Republi
cii Socialiste România și 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
din partea președintelui 
Republicii Cipru și a doam
nei Minai Kyprianou, salu
tări cordiale, călduroase 
urări de sănătate și feri
cire. Președintele Republi
cii Cipru a evocat cu deo
sebită satisfacție întilnirile 
șl convorbirile pe care le-a

avut cu președintele Repu
blicii Socialiste România și 
a exprimat recunoștința sa 
profundă pentru interesul 
constant manifestat de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
tn legătură cu problema 
cipriotă, adresînd mulțu
miri pentru sprijinul activ 
și consecvent pe care țara 
noastră, personal președin
tele ei, îl acordă realizării 
aspirațiilor poporului ci
priot de a trăi tn pace, 
în cadrul unul stat inde
pendent și suveran, unitar 
șl nealiniat

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu ocazia primirii 
de către președintele Re
publicii Cipru a tovarășu
lui Miu Dobrescu, membru 
supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R„ care se 
află in vizită la Nicosia.

0 MOSCOVA La Com
binatul de prelucrare a az
bestului de la Orenburg se 
realizează peste 3 000 de 
produse. Construit în apro
pierea zăcămintului de az
best de lingă Kiembai, u- 
nul dintre cere mai mari 
din țară, combinatul a pro
dus, pină acum, un milion 
de tone de azbest, urmînd 
ca, Jr> cursul acestui on, 
cantitățile să crească cu 20 
la sută. Specialiștii susțin 
că rezervele sint atSt de 
mari, incit chiar ți la o ex
ploatare Intensivă cantita
tea de azbest din zăcă- 
mirrt va ajunge pentru ci-

teva decenii. Produsele rea
lizate aici sini destinate, în 
principal, industriei con
strucțiilor.

0 PHENIAN. — In capi
tala R.P.D. Coreene. Phe
nian, s-a edificat un nou 
cartier de locuințe moder
ne. Ridicat pe malurile fiu- 
viului Tedong. in noul car
ter au tost construite blo
curi tnsumlnd 17 000 de a- 
parlamente. Au fost înăl
țate, de asemenea, 9 uni
tăți școlare eu 300 de do
se. 10 crețe, 9 grădinițe, un 
spital, o policlinică, maga
zine ți un cinematograf.

Ședința Consiliului Național al P.C. Francez
PARIS 15 (Agerpres). — 

La Paris a avut loc ședin
ța Consiliului Național a] 
Partidului Comunist Fran
cez, organ consultativ lăr
git, din care fac parte 
membri ai C.C., secretarii 
federațiilor departamenta
le ale P.C.F., parlamentari 
comuniști, precum și se
cretari de partid din cele 
mai mari Întreprinderi. Un

raport privind activitatea 
partidului în perspectiva 
alegerilor de la 17 iunie 
pentru parlamentul vest- 
european a fost prezentat 
de Rene Picquet, membru 
al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.F. A fost aprobată 
lista definitivă a candid »- 
ților P.C.F. pentru alege
rile in Parlamentul vest- 
european, cuprinzînd 81 de 
comuniști.

»
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Antrenamentele în comun 
au fost urmate de acțiuni 
comune, unele dintre ele 
ajunse de notorietate pu
blică, în urma mai multor 
eșecuri. Acum doi ani, jan
darmeria belgiană a ares
tat, la Gând, patru tero
riști vest-germani care, cu 
cîteva zile înainte, încer
caseră să organizeze un a- 
tentat cu bombe împotriva 
sinagogii din Anvers. An
terior, un atentat analog 
fusese comis la Paris. Un 
carnet, găsit asupra unuia 
dintre arestați, a permis 
anchetatorilor să ajungă la 
următoarea concluzie : în 
R.F.G. și în Belgia există 
o întreagă rețea de ascun
zători și de adăposturi ale 
„Internaționalei negre".

Informații atestind că 
neonaziștii și neofasciștii țin 
congrese internaționale au 
apărut in cîteva 'eprize în 
presă. Un astfel de 
greș a avut loc, in 
1981, în mica așezare 
giană 
reunit 
legați 
tanie, 
Statele Unite 
țări. După cum scrie 
Morgen", 
deliberat asupra strategiei 
și tacticii „Internaționalei 
negre". Nu este exclus ca 
proiecte de atentate, ase
mănătoare celor comise la 
Bologm, Paris sau Mun- 
chen, să fi fost concepute 
în cursul congresului - 
scrie jurnalul.

Cu mai puțin de o lună 
înainte de „episodul" din 
Fouron, tot la Diksmuide, a 
avjt loc o nouă întilnire 
a adepților lui Hitler și 
Mussolini. Membri ai „di
zolvatei" VMO și ai altor 
asociații belgiene de ace
lași „profil", invitați, veniți 

din toată Europa 
au inundat

con- 
iulie 
bel- 
s-au 
de-

Diksmuide, unde 
cîteva sute de 

veniți din Marea Bri- 
R.F.G., Italia, Spania, 

și din alte 
„Der 

„congresiștii" au

practic
occidentală, 
mica așezare. Mai mult, ei 
au defilat pe străzi, îm-

■ COPENHAGA. - La 
Copenhaga s-a incheiat in- 
tilnirea miniștrilor de exter
ne din țările nordice, in co
drul căreia ou fost excml- 
note o serie de probleme 
internaționale actuole, o a- 
tenție deosebită fiind acor
dată evoluțiilor din Orien
tul Mijlociu, relațiilor Est- 
Vest și dezarmării. Au fost 
de asemenea, trecute în 
cevistă rezultatele prelimi
nare ole Conferinței pentru 
încredere șl dezarmare și 

de la 
S-a procedat, 
timp, la un 

opinii asupra
crea-

Acesta a precizat că a 
problemă serioasă căreia 
trebuie să i se facă față 
este cea a adăposturilor 
pentru familiile care și-au 
părăsit locuințele, in majo
ritate distruse de explozii. 
La ooeasra se adaugă pro
blema aprovizionării cu a- 
Hmente și produse de stric
tă necesitate — a spus mi
nistrul libanez.

pentru securitate 
Stockholm, 
în același 
schimb de 
problemelor privind 
rea unei zone denucleari- 
zate in nordul continentului 
european.

■ BONN. - Petra Kelly, 
lidera Partidului ecologiști- 
lor și deputată in parla
mentul vest-german, a fost 
amendată cu 1 000 de 
mărci de un tribunal din 
Bonn pentru participare la 
o manifestație împotriva... 
amplasării armelor nuclea
re pe teritoriul R.F.G. In 
cursul acestei manifestații, 
ea a dat foc la o machetă 
de carton a unei rachete 
americane.

Aducem la cunoștința cetățenilor, instituții
lor, unităților economice și cooperatiste din 
municipiul Hunedoara, orașul Călan și comu
nele Bunila, Cerbăl, Ghelari, Peștișu Mic, Te- 
liucu Inferior și Toplița, că Oficiul pentru pro
bleme de muncă și ocrotiri sociale din munici
piul Hunedoara își încetează activitatea, înce- 
pînd cu data de 16 martie 1984, urmînd ca toa
te dosarele de pensionare, precum și cererile 
legate de drepturile de pensii și asigurări so
ciale să fie depuse la DIRECȚIA PENTRU PRO
BLEME DE MUNCA Ș> OCROTIRI SOCIALE A 
JUDEȚULUI HUNEDOARA, cu sediul în muni
cipiul Deva, B-dul Dr. Petru Groza, nr. 28, te
lefon 11850 (interior 19, 15, 57).

Accesul publicului, zilnic între orele 10-13.

C. P. L. ARAD
desface prin magazinele de prezentare din Pia
ța Avram lancu și.Calea Aurel Vlaicu un bo
gat sortiment de MOBILĂ DIN STOCUL DE 
EXPORT, ca :

• dormitoare „Malaga", „Louis Philippe", 
„Arad", „CIS"

• sufragerii „Lorena", „Rado", „Chrenfe", 
„Chartre"

• holuri „Dulcinees", „Gabriel", „Ady II", 
„Rock", „Manuel", „George" etc.

brăcați in uniforma nazistă | 
și purtind banderole cu l 
cuvinte de invita 1
„Sieg heil" 
Duce"...

Neonaziștii au fost intim- i 
piuați cu o oarecare înțe- > 
legere și în alte părți, nu ț 
numai la Diksmuide. Presa i 
belgiană a făcut cunoscut, < 
astfel, că Frontul tineretu- ) 
lui (F.).), una dintre cele ț 
mal importante organizații i 
ale „cămășilor negre" wa- ' 
Hone, se bucură de un spri- ț 
jin moral și material din ( 
partea democrat-creștinilor | 
de dreapta. Lista protec- » 
toriior FJ.-ului cuprinde | 
numele unor oameni politici 1 
cunoscuți pentru vederile J 
lor de dreapta. )

Săptăminalul vest-german l 
„Der Spiegel" a lăcut cu- ) 
noscut că, in varo anului 1 
1981, serviciile belgiene de ( 
securitate l-au arestat pe i 
neonazistul vest-german ’ 
Ekkhard Weil, care a fost ț 
eliberat curind după aceea. I 
Nu este vorba de nici o } 
eroare. Era același Well ș 
care evadase anterior din- i 
tr-o închisoare vest-germa- i 
nă și era căutat de Interpol 1 
ca un criminal periculos. ' 
Același care, în 1970, corni- } 
sese un atentat in Berlinul 1 
occidental. Ei bine, acest J 
Weil a tost pus în liber- ) 
tate, pare-se grație servi
ciilor secrete occidentale, 
care au recurs la „bune 
oficii", scrie „Der Spiegel".

Recent, Io Viena s-a des
chis un 
unui grup 
Printre acuzați 
pe Weil. Presa 
și-a exprimat, cu acel prilej, 
speranța că justiția austria
că va izbuti să explice 
enigmatica repunere în li
bertate a respectivului neo
nazist de acum doi ani.

ordine fasciste. ! 
alternau cu „11 1

proces împotriva 
de neonaziști, 

ti regăsim 
belgiană

T. N.

(va urma)
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■ TUNIS. - La Tunis 
s-au incheiat lucrările Con
ferinței interparlamentare a- 
rabo-africane , la care au 
participat peste 100 de par
lamentari din aproximativ 
30 de state arabe și afri
cane, reprezentanți ai Con
siliului Național Palesti
nian, precum și ai Ligii A- 
rabe și ai Organizației Uni
tății Africane. Documentele 
adoptate stabilesc căile de 
dezvoltare a colaborării 
parlamentare arabo-africa- 
ne, în interesul consolidă
rii independenței naționale, 
lichidării urmărilor colonia
lismului și neocolonialismu- 
lui, soluționării problemelor 
legate de dezvoltarea eco
nomică a statelor repre
zentate.

■ BEIRUT. - Ministrul li
banez al sănătății, Adnan 
Mrowa, a declarat, intr-o 
conferință de presă, că, in 
prezent, 500 000 de persoa
ne (20 la sută din popu
lația țării) sînt refugiate, ca 
urmare a luptelor desfășu
rate in Beirut luna trecută 
— informează agenția UPI.

ZELOȘI

Casierul unei bănci new- 
yorkeze a telefonat la co
misariatul de poliție cel 
mai apropiat, afirmînd că 
un OZN tocmai a aterizat 
in grădina casei 
că o 
verzi" 
gunoi, 
plasat 
locului", 
letonie nu era nimic 
decît o glumă 
gust, lată insă 
datat ofițerul 
chemat în fața 
Iul însărcinat cu examina
rea „afacerii" : la comisa-

■ ROMA. - Fondatorul 
și președintele „Clubului de 
la Roma", Aurelio Peccei, 
a încetat din viață la 
Roma, ca urmare a unei 
crize cardiace. El este au
torul unor lucrări privitoare 
la marile probleme econo
mice, sociale și culturale 
care preocupă lumea con
temporană.

PRETORIA. - In pofi
da embargoului instituit de 
O.N.U. asupra exporturilor 
de mărfuri în R.S.A., cam
paniile transnaționale prac
tică un comerț înfloritor cu 
această țară. Astfel, agen
ția Reuter relevă că numai 
în 1982 R.S.A. a importat 
aproximativ 15 milioane to
ne petrol, în valoare de a- 
proape 4 miliarde de do
lari. Printre cel care li
vrează petrolul autorităților 
de la Pretoria se află 
companiile transnaționale 
„Shell", „British Petroleum", 
„Mobil", „Kaltex" etc,

• Pierdut legitimație de ser- 
viciu, pe numele Gavrllâ Ma- 
ria-Magdalena, eliberată de în
treprinderea „Vidra “ Orăștie* 
O declar nulă. (C. 3)
• Pierdut legitimație de ser

viciu, pe numele Soeaci Anas
tasia, eliberată de întreprinde
rea „Vidra “ Orăștie. O declar 
nulă. (C. 4)

wMcftate
VIN ZAR I

• Vînd apartament două ca
mere. Deva, Gojdu, Decebal, 
bloc D. Predau contract rate. 
Telefon 28333. (4450)
• Vînd apartament trei ca

mere. Deva, Emineseu 13 A, 
telefon 13741. (4419)

• Vînd Dacia 1300, fabricație
1980. Deva, strada Victor Ba- 
beș 28, vizibil duminică, orele 
7—16. (4467)
• Vînd Dacia 1300. Orăștie, 

str. Fundătură nr. 5. (C. 1)
• Vînd Mercedes 200 — ben

zină, stare perfectă. Deva, str. 
Caragiale, bloc 8, apartament 
11, telefon 13525. (4438)
• Vînd 30 oi cu miel. Deva, 

telefon 12630, interior 454.
(4448)

• Pierdut legitimație, pe nu
mele Bădui Viorica, eliberată 
de întreprinderea „Vidra" O- 
răștie. O declar nulă. (C. 2)

PIERDERI

neridiaiie
nai... antrenament al paz
nicilor.

• Colectivul de la Sec
ția metrologie — C.s. Hu
nedoara, aduce un ultim o- 
magiu celei care a fost 

JENI CIOP/ NTA 
șl este alături de colegul 
Nelu, la greaua pierdere 
suferită prin decesul soției.

sale și 
„omuleți 
lada de 
s-a de- 
la „fața

mulțime de 
scotocesc în
O patrulă 

de urgență
Evident, apelul te- 

altceva 
prost 

a de- 
poliție

rial s-a dat crezare ape
lului telefonic, iar el s-a 
convins că nu există extra
terestri abia după ce 40 
polițiști înarmați au încon
jurat casa și au examinat 
lada de gunoi... Atîta zel 
pentru o glumă proastă? I...

DECESE

• S-a stins din viață 
mama și bunica noastră

ELISABETA CHRISTOF 
la 80 ani.

în mormîn tarea va avea 
loc în data de 17 martie 
a.c., ora 14, de la capela 
cimitirului romano-catolic 
Deva.

Familia îndoliată. (4463)

RENTEAZĂ I

de
ce

de 
judecătoru-

CA IN REALITATE

După cum relatează a- 
genția UPI, la Melbourne 
(Australia) două persoane 
înarmate și mascate au a-

tocat hotelul Sheraton. Du
pă ce au spart 
baros, cei doi 
l-au prins pe 
hoteluM, atras 
în hol, l-au legat și l-au 
luat cu ei intr-o cameră. 
Curînd însă, alți doi indi
vizi înarmați cu puști mi
traliere au pătruns în ho
tel pentru a elibera victi
ma. Clienții au fost cuprinși 
de panică, dar s-au calmat 
imediat ce au aflat că nu 
era vorba decît de un ba-

ușa cu un 
răufăcători 

directorul 
de zgomot

Potrivit revistei vest-ger- 
mane „Quick", vedetele de 
cinema continuă să tacă 
publicitate pentru a-și „ro
tunji" cîștigurile. Astfel, El.- 
sabeth Taylor prezintă man
touri de blană (contract de 
două milioane de dolari), 
Orson Welles degustă vi
nuri (in medie, un milion), 
iar Farrah Fawcett face re
clamă pentru produse cos
metice (pentru modesta su
mă de 6 milioane). Ren- 

•tează I
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